
inclusivcare ii produce,pana la) epuizarea convenţionala sau legala a oricărui efect

cusiv caietul de

contractului - intervalul de timp in care prezentul contract operea^ă valabil intre
ttrivit legii, ofertei si documentaţiei de atribuire, de la data intrării sale in vi^oare si

cestuia, irului de achiziţie publica si de procedura de atribuire a a
contrac

sarcini;
k.durat.

parti, p^

documentaţia de atribuire cu privire la preţ. tarif, atte condiţii financiare si comerciale;
i.caiet de sarcini - document, reprezentând anexa a prezentului ^cjntract de servicii, htocmit
de către achizitor, care include definirea condiţiilor, specificaţiilor tehrice si, totodată,
indicaţiile privind regulile de baza care trebuie respectate in elabo^area propunerii tehnice de

către prestator;j I
j.documentaţie de atribuire - documentaţie ce cuprinde toate infcfrmatiile legate de obiectul

te prin

sarcini,

ctului,

za informaţiile cer

prin contract;

ci ira;
elor din caietul de

h.propunerea financiara - document al ofertei prin care se furnize;
de autoritatea contractanta;stabilite

f. oferta - documentaţia care cuprinde propunerea tehnica si propunerea finan
g.propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerin

i - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
tional - document ce modifica prezentul contract de servic

pentru îrdeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate

itor, în baza contr.

estea numite în prezentul

contractului - preţul plătibil prestatorului de către achiz

prestator  j- părţile contractante, aşa cum suni ac

d.servic
e.act ad

c. preţul

a.contra

b.achizitor şi

contract;

; înmatriculare
S421 deschis la

1 funcţia de administrator,

ti, nr.a Bucure

23,
cont

•mtată
5336,
i, reprez

21, bl.

J51/699/î
Trezoreri
în calităţi de PRESTATOR, pe de altă parte.

2. Definiţii
2.1 - în pjrezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astf^

t - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.

Călăraşi, reprezentată prin domnul Mihai STROE, avan

524, ap. 6, localitatea Călăraşi,  te efon 0242 334664, nr.  d

008, cod fiscal RO 24442697, cont RO29TREZ2015069XXX00:

R&S Gl ARD SECURITY S.R.L., cu sediul în Călăraşi, strada prelungire

str. Prcg-esul, n|

154:

,t deUi contraat prezen

1. Parti contractante
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ, cil sediul în Călăraş
tel/fax  '  0242313151,  i judeţul    Călăraş,     cod^
RO72TREZ24A681100200130X deschis la Treioreria Municipiului Călăraş
prin Dire^tor executiv Ing. Claudia STANCA, în calitate de ACHI^ITOR,

si

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice s-a inche

ie si
îtodologice de
ice/ acordului-

ce, cu modificări
le ulterioare, a Hotărârii 395/2016 pentru aprobarea Normelor m
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie pub

temeiul Legii Inr.  98/2016 privind achiziţiile publi

nr. 1469 din 08.05.2020
serviciiContract de

In
completăr
aplicare a
cadru din
servicii,

Pieambul



) lei, la
servicii

65 din H.G. nr.

e cătretorului d
în vigoar
43.226,4

r20 ore

6, cu modificările şi completările ulterioare.
prezentul contract nu se admite majorarea tarifului orar pe toata perioada cohvenită,

în perioada prelungirii prin act adiţional, conform legislaţ ei în vigoare.

5. Preţul contractului
5.1.Tariful orar convenit pentru îndeplinirea contractului, plăţibil prest
achizitor, este de 11,62 lei/oră, la care de adaugă T.V.A., conform legislaţiei
5.2.Valoarea contractului pentru perioada 09.05.2020 - 31.12.20^0 este de|41

care se adaugă T.V.A., conform legislaţiei în vigoare pentru un rtumăr de ^ "

de pază prestate.
5.3.Ev^ntualele suplimentări se fac în conformitate cu preved^rile art.

395/20
5.4.La

inclusiv

străine,

persoanelor, cu

sustragerilor de orice fel; a pătrunderii ilegale în obiectivul păzit a persoanelor
păstrarea ordinii şi liniştii în incinta obiectivelor şi siguranţa personalului angajat.

modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Nonnelor
metodologice de aplicare ă Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunirilor, valorilor

şi protecţia persoanelor.
4.3 Prestatorul asigură paza la obiectivele menţionate mai sus, în scopul împiedicării

se va face ou respectarea

pentru

333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
zarea dispozitivelor de pază la obiectivele încredinţate

do pază

4.2 Real
Legii nr.

4. Obiec :ul principal al contractului
4.1. Obiectul principal al contractului îl constituie prestarea S^rviciilor
obiectivii subordonat Direcţiei de Asistenţă Socială Călăraşi, respeptiv Servi^iul Creşă (Lotul

1) cu sediul în Călăraşi, str, Muşeţelului, nr. 9. •

Clauze obligatorii

3.2 Termenul "zi"sau "zile"1 sau orice referire la zile reprezintă zile

specifică in mod diferit.

nu seti ce dacăcalendari

:ele la forma singular vor

include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este peiţnis de context.

3. Interpretare
3.1 în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvin

perioada de garanţie si eventualele pretenţii fondate pe clauzele salej
l.produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi o^ice alte bunuri cuprinse
în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza

aferent serviciilor prestate conform contractului;
m.forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, caro nu se datorează grîşelii

sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; supt considerate asemenea
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naiurale, restricţii
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind Exhaustivă ci enunciativă.
Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de (pai sus car;, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor rr eia din părţi;

n. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
(se adăugii orice ce alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru cdmtract)



eie sau execută
are dreptul de a

derile Legii nr.

30 determen di

u întârzi
achizitor

10. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1 în cazul în care prestatorul nu îşi execută, execută
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract, atunc

că pentru prestarea serviciilor au fost respectate Planul de pază, prev
333/2003 şi ale H.G. nr. 935/2007, cu modificările şi completările ulterioare

9.2 Procesul verbal va fi însoţit şi de o declaraţie a prestatorului potrivit căreia acesta declară
zile de la primirea facturii.

verbal de recepţie semnat fără obiecţiuni de către ambele părţi, în

9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1 Achizitorul se obligă să efectueze plata serviciilor către pr^stator, în cont deschis la
Trezoreria Statului, prin ordin de plată în baza facturii emise de către prestator, însoţită de

procesu

pe toată perioada acestuiapentru prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului

tatorul despăgubeşte beneficiarul pentru prejudiciile reale cauza
i necorespunzătoare sau a neexecutării obligaţiilor din consemnul postului, a^a cum

abilite în planul de pază şi în raport cu valoarea de înlocuire.
tatorul are obligaţia de a obţine sau de a menţine Hdenţele/avilzde/autotiizaţiile

:e ca urmare a

ivitatea prestată

o^eraţiunilor şi

8.4Pre:
executăr
au fost s
8.5Preş
necesare
potrivit ] ^evederilor legale aplicabile în domeniu.

Legii nr. 333/2003 şi a H.G. nr. 935/2007, pe toată durata ^ontractului
de pază de către organele de poliţie, instruirea şi dotarea pentru ac

metodeler de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit, precum şi de avizarea
pază. De asemenea, este răspunzător atât de siguranţă tuturor

ciilor în conformitate cu

cerute
ict sauract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contr

agenţilor
conform

planul

se poate deduce în mod rezonabil din acesta.
8.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executarea serv

prin Com

8. Obligaţiile principale ale prestatorului
8.1Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute la artj
conform cerinţelor prevăzute în Caietul de sarcini şi potrivit propunerii tehni|ce accept^te de

către achizitor, în conformitate cu prevederile legale.
8.2Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele t^mane,

materialele, instalaţiile şi orice alte asemenea, fie de natură provi^orie, fie definitive

4 din prezentul contract

7. Docum^ntele contractului
Contractul are cel puţin următoarele anexe, care fac parte integrantă:

a)Caietul de sarcini;
b)Propunerea tehnică;
c)Propunerea financiară;
d)Garanţia de bună execuţie;
e)Acte adiţionale, dacă sunt necesare.

cu prevederile art. 165 din H.G. nr. 395/2016 cu modificările şi completările ulterioare.
6.2 Prezentul contract începe să producă efecte după semnarea acestuia de către ambele părţi

şi constituirea garanţiei de bună execuţie, începând cu data de 09.05.2020.

.12.2020, cu
conformitate

6. Durata contractului
6.1 DuraU. contractului este din data de 09.05.2020 până la 4ata de 3
posibilitatea prelungirii prin act adiţional pe o perioadă de maximul^ 4 luni, îi



tarifele

jlat de

prestatori li i sunt

ştamle), aviza

datorate de achizitor
13. Ajustarea preţului contractului
13.1 Pentru serviciile prestate, sumele
declarate în propunerea financiară.

achizitorului (din cadrul obiectivului la care s-au prestat servic

directorul/şeful fiecărei structuri achizitoare.

cuprinde denumirea obiectivului, adresa obiectivului, numelp agentului de paza, ziua,
schimbul, numărul de ore prestate zilnic şi numărul total de ore prpstate în perioada raportată.
Pontajul va fi întocmit de reprezentantul prestatorului, va fi semnat de un reprezentant al

serviciilor, ce va

e în această perioadă, prestarea corespunzătoare/necorpspunzătoâre a serviciilor
prevederilor  contractuale. Procesul verbal va fi semnat   de reprezentantul

ului (din cadrul obiectivului la care s-au prestat servicijle), avizai si ştampilat de

verbal d
semnala
conform
achizito
directonkl/şeful fiecărei structuri achizitoare.
12.3 Procesul verbal va fi însoţit de pontajul aferent perioadei de brestare a

stabili
(şeful

pentru a
eiviciilor

structurii unde se prestează serviciile) va desemna o persoană carp să verifice modalitatea de
prestare a serviciilor, dacă sunt respectate prevederile legale în matprie şi Caietul de sarcini.
12.2 Prestatorul are obligaţia de a întocmi la sfârşitul fiecărei luni calendaristice un Proces

recepţie în care se va menţiona perioada de prestare a serviciilor, evenimentele

conformitatea lor cu prevederile contractului, iar în acest sens achizitorul 

de la
emis

Serviciilor

nu aContract,

12. Recepţie şi verificări
12.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a

data îndeplinirii de către prestator a obligaţiilor asumate prin

pretenţii asupra ei până la acea data.

11.4 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile
de achizitor.

de a reîntregi garanţia în cauză la restul rămas neexecutat, în termen de 5 zile de la notificarea
ui are obligaţia

iile care hu au

, prestato
:tate, precum şi modul de calcul al prejudiciului.
uaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau tota

transmişi

fost respe
11.3 în si

prestatorului cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obliga

11. Garanţia de bună execuţie a contractului
11.1 Pres^atorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a cont:-actului prin
deschiderea unui cont la Trezoreria Călăraşi, la dispoziţia Autorităţii contractante, în baza

contract de servicii, în cuantum de 5% din valoarea contractului Ea'ă T.V.A., în

zile lucratoare de la semnarea contractului.i
torul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei qej bună execuţie, în limita

prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută du) întârziere sau execută
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii anei pretenţii
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia d^ a notifica acest lucru

Clauze specifice

deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu Q,{)1% pe zi întârziere) din

valoarea contractului.10.2 în capul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile, a^unci
prestatorul are dreptul de a percepe, ca penalităţi, o cotă procentuală de 0,j)l% pe 2ţi de

întârziere, din plata neefectuată.



/îgoare,

o divergenţă

lâ. prin
sau în

iform legislaţiei in

sens.

ualâ, fiecare poatq solicita ca disputa să se soluţioneze
contrac
in acest

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul

legătura cu îndeplinirea contractului.
17.2 Dacă achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în jnod amidb

vor face toate eforturile pentru a rqzolva pe cale amiab:
lizitorul şi prestatoru

17. Soluţionarea litigiilor

17.1 Ac

prezenţi lui contract, fără qa vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

ri care îi stau la dispoziţie

o perioadă mai mare de 6
încetarea de plin drept acare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţiluni, fie

imediat şi în mod completţ producerea acesteia şi să ia orice mă$c

în vederea limitării consecinţelor.
16.5 Daeă foiţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona

prezentu contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
16.3îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiiahe a forţei] majore, 4ar fără

a prejudicia drepturile ce li se quveneau părţilor până la apariţia aCdsteia.
16.4Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia dd a notifici eeleilaltd părţi,

obligaţiilbi asumate prin

privind garanţia sau orice

le asumate prinigaţiile sa

(3) Presta
îndepline;14.4 - Pr^statorul poate schimba oricare subcontractant numai dac4 acesta nu si-a îndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimb^ preţul con^ractului şi va

fi notificată achizitorului.

care

16. Forţa majoră
16.1Foii a majoră este constatată de o autoritate competentă.
16.2Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirqa

are obligaţia de a nu transfera total sau parţial op
fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului,
unea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilităţi

aţii asumate prin contract.

15. Cesiunea
15.1Pre^tatorul

contract,
15.2Ces
alte oblig

torul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dac^ aceştia pu îşi

c partea lor din contract.

r de moclul în ca*e îşi

şi contraciele încheiate

de a

14.3 - (m Prestatorul est
îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestate

îndepline^te partea sa din contract.

deplin răspunzător faţă de achi^itor de modul în

încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista s abcontractanţilor, 0u datele de recunoaştere ale acestora,

cu aceştia se constituie in anexe la contract.

cu achizitorul.
Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, tohte contr^ctele

încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în car^ el a seţnnat

contractul

14.2 - (1)

e subconţractează,tatorul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract14.1 - Pre;

14. Subcontractanţi



c sau e-mail cu, telex, fa

r^ct, trebuie să

şi în momentul

ractul va fi interpretat conform legilor din România.21.1 Con

21. Legea aplicabilă contractului

(2) Orice
primirii.
20.2 Comunicările între părţi s^ pot face şi prin telefon, telegram;
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât

r deja scadente18.4 Rezilierea prezentului (^ontract nu va avea nici un efect asupra pbligaţiilo

între părţile contractante.

19.Limba care guvernează contractul
19.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

20.Come nicări
20.1 Orie; comunicare într^ părţi, referitoare la îndeplinirea prez^ntului con

fie transmisă în scris.

nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare din ^bligaţiile ce îi revin.
18.3 Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica
celeilalte părţi cu cel puţin 10 zile înainte de data la care încetam^ urmeaziţ să-şi producă

efectele.

s-a adus la cunoştirţă că

icare
ierea

termen de 5 zile de la data primirii notificării prin care

; la rezicătre cealaltă parte, că o nouă neprezentare a acestoila va duo

- îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printi-o noti

- ir

prezentului contract.
scrisă, de

celeilalte părţi

18. încetarea contractului
18.1Prezeitul contract încetează în plin drept prin ajungerea la termenul cor venit de [părţi

pentru fiec ire activitate contractată.
18.2Prezentul contract încetează de drept sau fără a mai fi nec$şară intervenţia cadrului

legislativ în domeniu dacă una din părţi:
-îşi încetează activitatea fiind declarată în stare de incapacitate de plăţi
-cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contradt fără acbrdul



NTABILITATE,

TY S.R.L

ADMINISTRATO1L

onsilier achizţpu
Virgil-Daniel IOSIF

JURIDiq
UDOR

R&S GUARD SECUR
PRESTATOR.

,

ACHIZITOR,
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

contract în 2 (două)Păr;ile au înţeles să încheie astăzi, 08.05.2020, prezentu

exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


